Troszczymy
się o siebie

Ta kampania sprawdzi się w Twojej szkole!

Ułatwiamy nauczycielom ich misję i pracę nad wychowaniem przyszłych pokoleń! Realizacja
kampanii „Postaw na rodzinę!” w środowisku szkolnym jest prosta i efektywna. Doskonale
wpisuje się w szkolny program profilaktyki.
Za materiały „Postaw na rodzinę!” zapłaci gmina. Wystarczy, że zgłosisz chęć uczestnictwa
odpowiedniej osobie w urzędzie. Później trzeba pilnować, by gmina złożyła zamówienie i już
można cieszyć się udziałem w kampanii! Nie wymaga ona dużego wysiłku i zaangażowania.

Najlepsze materiały dla Twoich uczniów!
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Troszczymy się o siebie!

– to hasło tegorocznej edycji.
Rodzicom podpowiadamy,
jak okazywać troskę swoim
dzieciom. Uczniów za pomocą gier uczymy, jak rozpoznawać cudze emocje i uczucia
– w ten sposób dzieci budują
wartościowe relacje w szkole
i w rodzinie. To najlepszy sposób, by chronić najmłodszych
przed alkoholem!

NOWOŚĆ!

Jedną z ulotek poświęcamy
kobietom w ciąży i mówimy
o profilaktyce Płodowego
Zespołu Alkoholowego –
FAS. Materiał jest przeznaczony dla rodziców i można go kolportować np. przy
okazji wywiadówek.
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Bądź wzorem
dla swojego dziecka!

Mamy dla siebie czas.
Jak być przystępnym rodzicem?
Pewnie jak większość rodziców jesteś zapracowany
i zajęty. Mimo to możesz zrobić wiele, by Twoje dziecko
zawsze czuło się kochane i potrzebne!

Mamy dla siebie czas. Jak być
przystępnym rodzicem? – ulotka
dla rodziców (szkoła podstawowa)
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Kiedy kobieta w ciąży pije alkohol,
dziecko pije razem z nią. Każda
ilość alkoholu jest trucizną,
a skutkiem jego picia przez
ciężarną kobietę jest syndrom FAS
– płodowy zespół alkoholowy.

Pytaj, słuchaj, wspieraj. Jak
okazywać dzieciom troskę? – ulotka
dla rodziców (gimnazjum)

W trosce o zdrowie
Twojego dziecka – ulotka
dla rodziców

Troska o dziecko oznacza, że interesujesz się jego
sprawami, masz czas, by je wysłuchać, a kiedy nie
chce opowiadać – próbujesz do niego dotrzeć.
Uczymy rodziców zasad dobrej komunikacji.

W ulotce piszemy
o dramatycznych skutkach
spożywania alkoholu w trakcie
ciąży.

w

Rodzice są punktem odniesienia
dla dzieci. Córka i syn kopiują
Wasze zachowania.

UCZNIOWIE

UCZNIOWIE

szkół
gimnazjalnych

szkół
podstawowych

RODZICE
Ć
uczniów
OŚ szkół
Dgimnazjalnych
A
R

uczniów szkół
podstawowych

RODZICE

w

UCZNIOWIE

UCZNIOWIE

szkół
gimnazjalnych

szkół
podstawowych

RODZICE

RODZICE

uczniów szkół
gimnazjalnych

uczniów szkół
podstawowych

w

Troszczymy się
o siebie!
Ogólnopolska
kampania
„Postaw na rodzinę!”

www.postawnarodzine.pl

Plakat promujący aktywność
prorodzinną gmin i szkół
Przewodnik
dla nauczycieli
z gmin realizujących
ogólnopolską
kampanię
profilaktyczną
„Postaw
na rodzinę!”

Strach czy złość, radość czy zaskoczenie? Czy umiesz
rozpoznawać emocje? Sprawdź, czy potrafisz być
empatyczny i reagować na różne sytuacje, które
pojawiają się w życiu Twoim i Twoich bliskich.

Materiały kampanii
pomagają szkołom
wypełniać obowiązki:
 nałożone przez Ministra
Edukacji Narodowej
w rozporządzeniu Ministra
Edukacji Narodowej z dnia
30 maja 2014 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie
podstawy programowej
wychowania przedszkolnego
oraz kształcenia ogólnego
w różnych typach szkół,
 przewidziane w ustawie
o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi.

Dobre relacje z synem lub córką pomogą Ci
wejrzeć w ich świat. Troskliwi rodzice
są dla swoich dzieci największym oparciem!

Bądź wzorem
dla swojego dziecka!
– ulotka dla rodziców
w
(szkoła
podstawowa)

Ważne, by chwile zarezerwowane dla syna czy
córki poświęcić im w całości. Wycisz i odłóż
telefon, wyłącz telewizor. Skup się wyłącznie
na dziecku – radzimy rodzicom.

Słowa i emocje.
Gra dla uczniów gimnazjów

Pytaj, słuchaj, wspieraj.
Jak okazywać dzieciom troskę?

Chciałbyś, by syn lub córka
potrafili opanowywać złość,
nawiązywali przyjaźnie,
lepiej radzili sobie z trudnymi
sytuacjami? Naucz ich tego na
własnym przykładzie!

W trosce o zdrowie
Twojego dziecka

Mamo, tato,
możecie na mnie
polegać!
Denerwujesz się,
że rodzice nie pozwalają Ci
na wiele rzeczy i wciąż się o Ciebie
zamartwiają? Ich zachowanie wynika
z miłości i troski. Pokaż mamie
i tacie, że mogą Ci zaufać.

Słowa i emocje.
Gra dla uczniów gimnazjów
Poprzez zabawę kształtujemy postawę pełną
empatii. Gracze uczą się, jak rozpoznawać cudze
emocje. Nie ma punktów ani zwycięzcy. Liczy się
zaangażowanie uczniów i to, czego dowiedzą się
o swoich bliskich.

Mamo, tato, możecie
na mnie polegać! – ulotka
dla uczniów (gimnazjum)
Podpowiadamy gimnazjalistom,
jak się zachowywać, by mama
i tata obdarzyli ich zaufaniem.
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Słowa i emocje.
Zadania dla uczniów
szkół podstawowych
Strach czy smutek, radość czy miłość? Czy umiesz
rozpoznawać emocje? Dopasuj słowa do obrazków!

Słowa i emocje. Zadania dla uczniów
szkół podstawowych
Zadania, które uczą dzieci nazywania emocji
i pobudzają ich kreatywność. Za pomocą
ulotki uczniowie wykonują wyklejankę, a na jej
podstawie wymyślają interesującą historię.

Masz problem?
Rodzicom możesz
powiedzieć
o wszystkim!
Jeśli czujesz smutek, nie chowaj go
w sobie. Podziel się zmartwieniem
z mamą, tatą, dziadkami albo starszym
rodzeństwem. Rodzina to miejsce,
w którym wszyscy troszczą się
o siebie!

Rodzicom możesz
powiedzieć o wszystkim!
– ulotka dla uczniów
(szkoła podstawowa)
W rodzinie wspólnie możemy
rozwiązać każdy problem!

Troszczymy się o siebie!
Przewodnik dla nauczycieli
realizujących kampanię

W pakiecie także:

C
 ertyfikaty, które pomagają
doceniać lokalnych
współtwórców kampanii
i nauczycieli
P
 lakaty na imprezy lokalne
kampanii

P

rzez lata doskonale poznaliśmy problemy i oczekiwania zapracowanych
nauczycieli, wychowawców i pedagogów. Wiemy, że wychowanie młodego
pokolenia to ciężka i odpowiedzialna praca. Staramy się trochę ją ułatwić.
Nasza kampania za pomocą prostych, ale atrakcyjnych i użytecznych
narzędzi trafia do młodych. Materiały „Postaw na rodzinę!” są gotowe
do wykorzystania. Nie wymagają dużego nakładu pracy ani środków finansowych.
Każda szkoła może oczywiście dodać coś od siebie: konkursy, festyny, uroczystości
na Dzień Babci czy Dzień Dziecka. To zależy tylko od Was!

l Zostań
„Nauczycielem
przyjaznym
rodzinie”!
Nauczyciele ze szkół
uczestniczących w kampanii
otrzymują imienne certyfikaty
potwierdzające
ich zaangażowanie.

Certyfikat

NAUCZYCIEL PRZYJAZNY RODZINIE
Niniejszym poświadcza się, że

otrzymuje za udział w ogólnopolskiej
kampanii „postaw na rodzinę” zaszczytny tytuł

NAUCZYCIEL PRZYJAZNY RODZINIE
w imieniu samorządu lokalnego

W imieniu Krakowskiej
Akademii Proﬁlaktyki
Szef kampanii
„Postaw na rodzinę!”

www.postawnarodzine.pl

l Jak to działa?

Kampania „Postaw na rodzinę!” jest finansowana przez gminy z funduszy
na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych. Samorząd przekazuje
materiały zainteresowanych szkołom.

l Jak zgłosić gminę do kampanii?

Decyzję o udziale w kampanii podejmują Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych lub pełnomocnicy wójta/burmistrza/prezydenta. Szkoła powinna
zgłosić chęć uczestnictwa w kampanii właściwej osobie w urzędzie. Można to zrobić
przy pomocy załączonego formularza. Następnie trzeba upewnić się, że gmina złożyła
zamówienie. To wszystko!

Więcej informacji na stronie internetowej
www.postawnarodzine.pl oraz bezpośrednio u organizatorów:
l tel. 12 635 20 20
l mail: info@postawnarodzine.pl

